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SOAL BIOLOGI

1. Kontraksi otot polos dan otot lurik sama-sama distimulasi oleh adanya
peningkatan ion kalsium intrasel. Pada sel-sel otot lurik, terdapat protein
pengatur yang diaktifkan oleh ion kalsium yang disebut troponin. Tetapi
pada sel-sel otot polos terdapat protein pengatur yaitu..........

a. Troponin

.b. Kalmodulin

c. Keratin

a. IgM

b. IgG

a. Cerebrum

b. Hypothalamus

d. Aktin

e. Kortikotropin

2. Limfosit B yang terstimulasi oleh antigen akan berkembang menjadi sel

plasma yang berkumpul di kelenjar getah bening. Sel plasma berfungsi
memproduksi antibodi. Antibodi terdiri dari beberapa bentuk, yang

menyebabkan respons alergi adalah........

c. IgE

d. IgA

e. IgD

3. Circadian rhythm adalah siklus harian atau jam biologis yang terdapat pada

setiap makhluk hidup. Pada manusia, circadian rhythm diatur oleh.....

d. Cerebellum

e. Pineal body

c. Thalamus

4. Perni'ataan mengenai perbandingan laju aliran darag dalam pembuluh vena

dan kapiler di bawah ini yang benar adalah

a. Darah pada vena mengalir lebih lambat karena tekanan darah

berkurang setelah melewati arteri dan kapiler.

b. Darah pada vena mengalir lebih lambat karena alirannya melawan
gravitasi bumi.

c. Darah pada kapiler mengalir lebih cepat karena diameter lumen
kapiler sempit, hal ini sesuai dengan hokum kontinuitas.

d. Darah pada kapiler menghlir lebih lambat karena luas permukaan

lumen keseluruhan kapiler lebih besar daripada luas permukaan

lumen keseluruhan vena.

e. Tak ada perbedaan laju aliran darah pada vena dan kapiler.



5.

&srsfifir$tisn:esun$

Berikut yang dapat berperan sebagai second messenger ialah, kecuali......

a. cAMP (cyclic-AMP)

b. DAG (Diasil Gliserol)

c. IP3 (Inositol Trifosfat)

d. oGMP (cyclic-GMP)

e. SHh (Sonic Hedgehog)

Kontraksi otot lurik bergantung pada energi yang disediakan oleh ATP.
Konsentrasi ATP dalam serabut otot harus tetap agar mencukupi untuk
melakukan kontraksi. ADP yang dihasilkan dari pemecahan ATP segera

mengalami refosforilasi untuk membentuk ATP baru. Sumber energi untuk
proses refosforilasi ini adalah......

i. Kreatin fosfat

ii. Glikolisis dari glikogen

iii. Metabolisme oksidatif

iv- Asam laktat

Angiotensin II adalah hormon primer untuk homeostasis Na*. Fungsi
penting lainnya adalah.......

i. Vasokonstriktor untuk seluruh pembuluh darah

ii. Menurunkan reabsorpsiNa+ di tubulus proksimal

iii. Menstimulasi hipotalamus unttrk meningkatkan sekresi

ADH dan menyebabkan haus

iv. Menghambat produksi aldosteron oleh korteks adrenal

Hipotalamus terdiri dat', 4 bagian, yaitu preoptic, supraoptic, tuber dan

mammilary. Pada bagian supraoptic terdapat nucleus supraoptic,

suprachiasmatic dan paraventricular. Nucleus supraoptic dan

paraventricular mengatur pelepasan hormon tertentu pada kelenjar hipofisis
posterior, yaitu hormon.........

i. Prolaktin

ii. Oksitosin

iii. FSH

iv. Vasopressin / ADH

6.

7.

8.
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9. Sistem saraf otonom dibagi menjadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis.
Yang merupakan kerja sistem saraf simpatis adalah.....".

i. Pupil mata melebar

ii. Bronkus melebar

iii. Denyut jantung meningkat

iv. Gerakan peristaltik pada usus meningkat

10. Hemoglobin merupakan molekul pembawa oksigen yang terdapat pada
eritro s it. Produksi hemoglobin bergantung pada tersedianya. .. . ......

i. Besi

ii. Asam folat

iii. Vitamin B12

iv. Vitamin 86

I L Pada penderita tiyperkalemia akan didapatkan gambaran berikut pada hasil
pemeriksaan ECG (electrocardiogram)...........

i. T inversion (Inversi gelombang T)

ii. Bizane QRS complex (QRS complex melebar)

iii. Reverse tick ST depression

iv. Gelombang T yang tinggi

12, Osmosis adalah pergerakan air secara pasif melintasi membran dari daerah
dengan konsentrasi zat terlarut tinggi ke daerah dengan konsentrasi zat
terlarut lebih rendah

SEBAB

Osmosis terjadi bila membran sel bersifat semipermeabel

13. Peningkatan sekresi ADH menurunkan volume dan tekanan darah

SEBAB

Meningkatnya sekresi ADH menurunkan osmolaritas plasma

14. Hasil metabolisme glukosa oleh eritrosit dalam keadaan aerob adalah..,

a. Asam piruvat

b. Asam laktat

c. Acetyl-CoA

d. Asetaldehid

e. Gliseraldehid 3-
Phosphate
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15. Secara umum obat golongan ACE inhibitor akan memberikan efek ...

a. Peningkatantekanan darah

b. Penurunan tekanan darah

c. Peningkatan kadar Aldosteron

d. Penurunan kadar Angiostensin I

e. Peningkatan kadar Angiostensin II

16. Pemeriksaan Rumpel-Leede merupakan suatu pemeriksaan standar yang
dapat dilakukan untuk diagnose penyakit...

a. Diabetes Mellitus

b. Nephritis

c. Malaria

d.

e.

DHF

Hipertensi

l1.lnsulin merupakan salah satu hormone yang berperan dalam regulasi
glukosa dalam darah. Berikut ini pemyataan yang benar tentang insulin:

a. Gen pengkode insulin setidaknya memiliki 153 basa.

b. Molekul insulin mengandung tiga ikatan disulfida antar asam
amino valin.

c. Diperlukan modifikasi pasca translasi untuk menjadi hormone
insulin aktif.

d. Pada penderita diabetes tipe l, terjadi defisiensi produksi insulin
karena kerusakan progresif sel S pada pulau langerhans.

e. BSSD - Bukan Salah Satu Diatas

18. Pernyataan yang benar mengenai protein pengikat oksigen dalam tubuh
manusia adalah.......

a. Hemoglobin merupakan suatu proiein monomerik yang dapat
mengikat empat ion ferri sekaligus.

b. Mioglobin merupakan protein tetramerik yang dapat mengikat
empat ino ferro sekaligus.

c. Hemoglobin pada manusia dewasa berupa hemoglobin a262.

d. Pengikatan 2,3-bifosfogliserat pada Hb meningkatkan afinitas Hb
terhadap Oksigen sehingga lebih banyak oksigen yang dilepas di
jaringan.
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e. Pada tekanan parsial oksigen yang sama di jaringan otot yang s

edang aktiq derajat saturasi oksigen mioglobin lebih tinggi
daripada hemoglobin

19. Yang benar tentang pengendalian denyut jantung adalah.......

a. Denyut jantung teq'adi karena pengaruh sistem saraf otonom dan
hormon saja.

b. Sistem saraf simpatis berfungsi untuk memperlambat denyut
jantung.

c. Salah satu hormone yang dapat mempercepat denyut jantung
berupa senyawa katekolamin yang dihasilkan pada korteks
glandula suprarenalis.

d. Sistem saraf otonorn menjadi pemacu utama denyut jantung.

e. Otot jantung dapat berkontraksi tanpa adanya impuls dari system
saraf.

20. Berikut ini enzim yang tidak berperan dalam proses glikolisis adalah

21. Apabila seorang pasien dengan pH darah 7,30 dengan pCO2 di atas normal,
maka secara alamiah keadaan ini akan dikompensasi dengan...

a. Peningkatan sekresi ion H* dalam urin

b. Peningkatan sekresi ion HCO3- dalam urin

c. Peningkatan sekresi NH4*dalam urin

d. Peningkatan sekresi ion Na+ dalam urin

e. Peningkatan sekresi urea dalam urin

2Z.Pada penyakit Tay Sachs Disease - Lysosomal Storage Disease yang

menyerang bagian otak terjadi kehilangan enzim......

a. Heksokinase

b. Glukokinase

c. Triosafosfat
dehidrogenase

a. Pospomonoestrase

b. Aspartic proteinase

c. Hexoaminidase A

d. Piruvat kinase

e" Suksinat
dehidrogenase

d. Pospolipase

e. Lipase
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27. Ketika bakteri E.coli ditumbuhkan pada medium yang mengandung baik
glukosa maupun laktosa, Bakteri tersebut akan mengkonsumsi glukosa
terlebih dahulu hingga glukosa habis, baru kemudian akan mengkonsumsi
laktosa. Berikut yang benar mengenai E. coli tersebut saat mengkonsumsi
glukosa.......

a. Konsentrasi CAP tinggi

b. Konsenhasi cAMP rendah

c. Level ekspresi enzim B galactosidase tinggi

d. Level ekspresi Lac operon tinggi

e. Lac operon tidak diekspresi karena keberadaan inducer di medium
rendah

28. Homeostasis adalah kecenderungan mahluk hidup untuk mempertahankan
lingkungan internal yang stabil. Ginjal bisa membantu mempertahankan
homeostasis dengan menghilangkan kotoran dan air dari darah. Mana
pernyataan yang kemungkinan besar terjadi jika ginjal seseorang tiba-tiba
berhenti fungsinya?

a. Meningkatnya volume abdomen

b. Meningkatnya produksi urine

c. Menurunnya produksi urine

d. Menurunnya volume darah

e. Meningkatnya volume darah

29.Terapi paling efektif saat ini untuk pasien AIDS adalah menggunakan
azidothynidine (AZT), dideoxynosine (DDI), dan saquinavir atau agen-
agen serupa. Penggunaan tiga obat di atas menghambat proses virus yang
mana?

a. Rnase, Dnase

b. Pembentukan gpl20

c. Ekspresi antibodi p24

d. Sintesis semua
membrane

e. Transkriptase balik,
protease

30. Sistem imun tubuh manusia sangat penting unutk mencegah infeksi
mikroorganisme. Sistem imun tubuh manusia dibagi menjadi garis
pertahanan non-spesifik dan spesifik. PErnyataan dibawah ini yang benar
tentang garis pertahanan tersebut, kecuali:

a. Kulit yang utuh merupakan pertahanan yang efektif untuk langkah
awal pencegahan invasi mikroorganisme.
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SOAL FISIKA

31. Sebuah batang ringan (massa diabaikan)

ujung-ujungnya diberi sebuah bola pejal dan

ditahan secara horisontal (ihat gambar).

Ketika dilepaskan, batang berotasi terhadap

sumbu horisontal yang melalui titik O.

Tentukan kelajuan v bola bermassa z saat di

titik tertinggi.

a.v=-@y23

b.v=.wlJ 31

n r,= @-
123

32.Dua partikel masing-msing bermassa 2m

dan 4m serta momentum 2p dan +
2

bergerak saling tegak lurus. Setelah
tumbukan, terjadi "pertukaran"
momentumnya, sehingga massa 4m

momentumnya p sedangkan massa 2m

D
momentumnya ;.

c.

d.

Neutrofil segera melakukan apoptosis setelah melakukan
fagositosis.

Makrofag pada jaringan otak disebut microglia.

Bakteri Mycobacterium tuberculosis memilki kemampuan untuk

berkembang dalam sel makrofag karena bakteri ini mampu

mencegah terbentuknya fagolisosom.

IgM memrupakan antibody monomerik yang dapat menembus

plasenta sehingga memberikan kekebalan kepada janin.
e.

<L?--....
lta
lrsffi,

a
dv--,ffi

e.y= -@\zt

11
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Tentukan besar energi yang hilang dalam tumbukan.

33. Sistem massa pegas di bawah terdiri dari suatu balok

dengan massa 2m dan dua pegas dengan konstanta

pegas 2k dan 4ft. Massa m dapat berosilasi ke atas

dan ke bawah, tetapi orientasinya dipertahankan

mendatar. Kedua pegas dihubungkan dengan suatu

tali tanpa massa melalui suatu katrol licin. Berapakah

periode osilasi sistem? (nyatakan dalam : m dan k)

a.T=lt.

17 o2a.'
30m

a. 
15p'
32m

16o2
L.-

32m

d. 
15p'
3lm

25o2

30m

d. r =zo-@
v8fr

h T -)cr

c.r=rEr
e. T =2n

34. Sebanyak 2 liter gas Argon bersuhu 470C pada tekanan i atm ( 1 atm =, 1 0,5

Pa) berada di dalam tabung. Jika konstanta gas umum R: 8,314 J m-'K-',
maka banyak partikel gas. Argon dalam tabung tersebut adalah ...

A. 0,376 x10I6 partikel D. 0,452 x1023 partikel

B. 0,452 x1016 partikel

C.4,52x1023 partikel

m

4k

2m

3k

m

4k

8.3,76 xl0r6 partikel

L2
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A. 52,70 C

B. 52,90 C

24

37,3f

32b_
39,2f

a. 2,8 m

b. 1,8 m

35. Potongan alumunium bermassa 500 gram dengan suhu^100C dimasukkan
ke dalam bejana air bermassa 300 gram dan Suhu 70'C" Jika diketahui

kalor jenis alumunium 0,22 kal/g}C dan kalor jenis air 1 kal/goc, maka

suhu akhir air dan alumunium mendekati ...

36. Sebuah batu beratnya2kg dilemparkan vertikal ke atas diudara dari lantai

dengan kecepatan awal 4m/s Jika ada gaya konstan / akibat

gesekan/hambatan udara selama melayang, maka tentukan tinggi

maksimum yang dicapai...........

c. 53,90 c

D. 54,10C

16
C.-

38,4f

t6d.-
39,2f

E. 54,90 C

t7
38,4f

e. 14.4

37. Sebuah elevator naik dengan percepatan I m/s2. Saat ketinggian elevator

terhadap tanatr adalah I m dan kecepatannya adalah 5 m/s (anggap, : 0),

dari ketinggian tersebut bola dilempar vertikal ke atas dengan laju 7 m/s

relatif terhadap elevator. Hitung tinggi maksimum bola terhadap tanah!

e. 2,3 m

38. Suatu kumparan dengan 600 lilitan dan induktansi diri 40 mH mengalarni

perubahan arus listrik dari 10 ampere menjadi 4 ampere dalam waktu 0.1

detik. Beda potensial ujung-ujung kumparan adalah . . . . volt

c. 1,9 m

d. 2,9 m

c. 4.8

d. 10.8

c. 3.568

d. 1.519

39. Suatu benda mengalami percepatan akibat gravitasi bumi sebes at 6,4 mls2.

Jika jari-jari bumi 6.375 km dan massa bumi 5,98 x 1024 kg (G=6,67 x 10-

l1 N.m2lkg2), maka ketinggian benda tersebut adalah.....km

a. 1.8

b. 2.4

a. 6.230

b. 7.894

e. 1.024

13
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40. Sumber bunyi terletak di antara pengamat dan dinding tegak, bila sumber
bunyi bergerak menjauhi dinding pantul dengan kecepatan tetap maka
orang tersebut akan mendengar layangan dengan f tetap

SEBAB

f bunyi yang di terima pengamat P langsung dari sumber bergerak S tidak
sama dengan f bunyi yang diterima P dari bunyi pantulan oleh dinding yang
terletak pada perpanjangan garis PS.

41. Seorang pasien di RSUD dr Soetomo memiliki frekuensi nafas sebanyak 15

kali per menit. Sedangkan kapasitas tidal pasien yaitu 500 ml. Maka
volume udara yang mengalami peredaran di alveoli selama satu menit
sebanyak. . . .

a. 7500 ml

b. 5000 ml

c. 2250 ml

d. 5250 ml

e. 4350 ml

42. Gelombang bunyi dari sumber Sr dan Sz menimbulkan simpangan di P
sebagai berikut :

Yr : ACos (krr - rot)
Yz: A Cos (krz - cot)

dengan laju bunyi 350 m/s, frekuensi f=700 Hz. Maka :

l. Panjang gelombang bunyi tersebut 0,5H2
2. Interfensi konstruktif terjadi bila rz - 11 : 1o5m

3. Interfensi minimum terjadi bilarz-rr: 1,25m
4. Intensitas maksimum diP - 2A2

43. Mendorong tabung yang antara sisi luar tabung dan sisi dalam pipa tidak
terdapat celah, agar masuk lebih dalam pada suatu pipa yang salah satu
sisinya ditutup akan terasa lebih sukar bila dibandingkan dengan pipa yang
salah satu sisinya terbuka. Hal ini disebabkan....

a. Adanya gaya tolak menolak antara molekul molekul udara

b. Jumlah molekul udara dalam pipa bertambah

c. Berkurangnya tekanan udara di luar pipa

d. Laju tumbukan molekul molekul udara dengan tabung bertambah

e. Gesekan antaratabung dan dinding dalam pipa

t4
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44. Berikut yang benar adalah kecuali.....

Sinar katoda dapat disimpangkan oleh medan magnetik

Sinar katoda membawa muatan negatif

Contoh aplikasi sinar katoda adalah osiloskop dan TV

Lintasan sinar katoda dalam medan magnetik berupa suatu garis

tegak lurus dengan medan magnetik

e. Lintasan sinar katoda bertambah kecil ketika medan magnetik
bertambah besar

45. Molekul gas 02terdiri dari 2 atomO. Anggap kedua atom dalam molekul

ini berputar dalam bidang xy terhadap sumbu zyangmelalui sumbu Zyang

melalui pusat molekul. Pada suhu ruang jarak kedua atom ini adalah l,2lx
10 

-rr m. Hitung energi kinetik rotasi jika kecepatan sudut molekul terhadap

sumbu z adalah 2 x 10t2 radls. Massa atom O 2,66 x I 0-26 kg.

a.

b.

c.

d.

46. Sebuah jembatan dengan struktur cangkang telur mempunyai jari-jari
kelengkungan p dengan titik pusat di bawah jembatan. Sebuah truk
bermassa M bergerak dengan kecepatan v saat di tengah jembatan. Berapa
gayayarg ditimbulkan truk itu terhadap jembatan.

a. 1,95x 1046J

b. 3,9 x 10'22 J

c. 1,95 x 10-34 J

a. M(l+v2lp)

b. Mc(l+t'/gp)

a. {M(m+M)}2h2

b. {M(m+M)}h2

c. {M(m+M)}2h

d. 1,6093 x 10-36 J

e. 1,6093 x 10-22 J

d. Mg (l-v2lgp)

e. Mgv (v2 + l/ep)

d. {M/(m+M)}h

e. {M/(m+M)}2hM

c. Mgv2(Vtg+gp1

47. Sebuah system digambarkan seperti pada skema. Apabila setelah tumbukan
kedua buah massa bertumbukkan dengan tidak lenting sama sekali, berapa

ketinggian maksimum yang bisa dicapainya?

15
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48. Dalam fisika kuantum, proton
yang berwarna

termasuk ..... dan terdiri dari .... Quarks

a. Baryon,2

b. Meson,2

c. Meson,3

49. Transfer panas sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk menghilangkan
kelebihan kalor dari daiam tubuh. Salah satu cara yang efektif adalah
melalui metode konveksi. Apabila seorang pendaki gunung berada dalam
keadaan dimana suhu sekitarnya 15oC dan memiliki kecepatan angin 9 rn/s.

Orang tersebut pasti akan mentransfer panas ke lingkungannya" Apabila
orang tersebut memiliki laju konveksi sebesar 132 kalori/m2 detik, maka
tentukanlah berapa suhu orang tersebut ! (konstanta konveksi : 8,3 ; I
Kalori:4,2 Joule )

a. 36,8oC

b. 36,goc

a. 4,ll

b. 6,12

c. 8,88

a. 42 Joule ; 12.936 N

b. 49 Joule ; 17.800 N

c. 57 Joule ; 18.480 N

d. Meson,4

e. Baryon,3

d. 37,20C

e. 37,3oC

d. 9.01

e. 12,24

d. 74 Joule ; 19.170 N

e. 106 Joule ;22.250N

c. 37,loc

50. Sebuah satelit mengitari bumi dengan ketinggian jelajah 7200 km.
Asumsikan jari-jari bumi adalah 6400 km dan satelit itu melakukan suatu
GMB maka kelajuan dari satelit adalah.... m/s

51. Seorang karateka yang memiliki massa lengan 7 kg dan massa kepala 6 kg
melakukan gerakan pukulan ke depan jangkauan tangan 70o/o dengan
kecepatan bergerak bersama-sama setelah tumbukan terjadi. Berapakah
besar energi kinetik yang hilang dan gaya rata-rata pukulan apabila
diketahui waktu tumbukan 10-3 detik dan kecepatan awal pukulan 5,5
midetik ?

52. Terdapat dua jenis gas diatomik. Apabila perbandingan antara massa
molekul relative gas pertama dan gas kedua adalah 7 :2 dan perbandingan
suhu antara gas pertama dan gas kedua adalah 4 : l, maka berapakah
perbandingan kecepatan efektif (rms) kedua partikel gas tersebut ?

16
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a. r: %J, c. l:2

d. I : 2,12
b. t: Jl

53. Dua buah benda A dan B bermassa sama, masing-masing 2 kg dan saling
bertumbukan. Kecepatan sebelum tumbukan adalah vA : 15i + 30j (m/s)

dan vB = -10i + 5i (n/s) . Kecepatan benda A setelah tumbukan adalah -5i
+ 20j (m/s). Persentase energi kinetic yang hilang setelah tumbukan
adalah.. ....

a. l0% d. 60%

b. 20%

c. 40%

e. 80%

54. Suatu mikroskop yang panjangnya 55 cm digunakan untuk mengamati
preparat bakteri dengan perbesaran 36x. Apabila spesimen diletakkan pada
jarak 5 cm dari lensa objektif dan pengamat melihat benda dengan mata

berakomodasi sebagian (40 cm). Maka tentukan berapa jarak bayangan
yang dibentuk oleh lensa objektif terhadap lensa okuler ?

e.

55. Ketika sesium disinari dengan suatu cahaya yang memiliki panjang
gelombang 5460A, kelajuan maksimum elektron yang dipancarkan adalah
3,63 x l0r m/s. Berapakah kelajuan maksimum elektron yang dipancarkan
ketika logam disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang 4500A ?

(h:6,63x10-'o ; .:3xl0s m/s ; massa elektron:9,lxl0-31 kg)

a. 5cm

b. 10cm

c. i5 cm

a. 3,5 x 10s m/s

b. 4,5 x 105 m/s

c. 5,5 x 105 m/s

d. 30 cm

e. 45 crn

d. 6,5 x 10s m/s

e. 7,5 x 10s m/s

56. Seutas kawat yang panjangnya 25 cm dan memiliki massa 2,5 grarrr

ditegangkan. Sebuah pipa yang tertutup salah satu ujungnya memiliki
panjang 40 cm. Ketika kawat diatur bergetar pada harrnonic keduanya dan

udara dalam pipa bergetar pada nada dasarnya, terdengar 8 layangan per

sekon. Diamati bahwa dengan mengurangi tegangan kawat akan

mengurangi frekuensi layangan. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah

320 m/s, hitung tegangan dalam kawat !

L7



e. 3.200N

57. Sebuah pegas digantung pada sebuah elevator. Pada ujung pegas

digantungkan balok bermassa 50 gram. Bila elevator bergerak turun dengan

percepatan 4 mlsz, pegas akan bertambah panjang sejauh 6 cm. Maka,

tentukanlah pertambahan panjang pegas apabila elevator naik dengan

percepatan 5 m/s2 !

e. 25cm

QxE{ift+atiwl Bor.rn$

a. 200N

b. 400N

a. 5 crn

b. 10cm

a. nyata, terbalik,
diperkecil

b. nyata, terbalik,
diperbesar

a. Iodium-l3l

b. Kromium-5l

a. 35,566Wattlm2

b. 46,051Watt/ri

c. 62,491Watt/m2

d. maya, terbalik,
diperbesar

e. maya, tegak,
diperbesar

d. Tektenium-99

e. Galium-67

d. 81,873 Wattlr*

e. 92,103 Wattln]

c. 800N

d. 1.600N

c. 15 cm

d. 20 cm

58. Sifat bayangan yang dibentuk oleh mikroskop elektron (TEM) adalah....

c. nyata, tegak,
diperbesar

59. Dalam bidang kedokteran nuklir, untuk mendeteksi atau memindai organ
getah bening digunakan radioisotope. . .. . .. ..

c. Selenium-75

60. Gelombang bunyi dapat masuk ke dalam jaringan dan menyebabkan efek
friksi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jaringan untuk mengabsorbsi
intensitas bunyi sehingga bunyi dapat menetap pada jaringan. Misalkan
fulang humerus nyonya A mempunyai koefisien absorbsi sebesar 0,4 cm-r.
Apabila ketebalan dari tulang yang bersangkutan adalah 2,5 mm dan
intensitas bunyi yang diterima nyonya A sebesar 100 Wattlmz, maka
tentukanlah berapa intensitas bunyi yang menetap pada jaringan tulang
nyonya A!

18



&tElifi*qt{ffiX#ffinfi

SOAL KIMIA

6l.Zat makanan berikut ini yang melewati sistem porta hati sebelum masuk

dalam aliran darah adalah...........

62.,A.sam amino yang dapat membentuk jembatan disulfide pada struktur

polipeptida adalah..........

sistein

asam asPartat

a. asam karboksilat

b. asam pantotenat

c. asam askorbat

a. leusin

b. metionin

c. serin

a. 'olrrx

b. "lrox

a. Asidosis respiratorik

b. Asidosis metabolik

c. Alkalosis respiratorik

d. asam lemak

e. asam asPartat

d. Alkalosis metabolic

e. Asidosis metabolic
dan respiratorik

d.

e.

63. Berikut yaog merupakan proses metabolisme karbohidrat"""'

i. GlycogenolYsis

ii. Gluconeogenesis

iii. Glycolysis

iv. HMP Shunt

64. Berapakah kecepatan reaksi enzimatis dari kompleks fruktosa-heksokinase

saat kadar fruktosa sebesar 30 satuan, dan diketahui kecepatan maksimal

reaksi ini sebesar X satuan/detik? Km (Konstanta Michaelis) Fruktosa-

Heksokinase: 1

e. a3looXc. 2olrsx

d. 'olrtx
65. Seorang pasien dirawat di Ruang Resusitasi IRD RSDS karena mengalami

pneumothorax tertutup pasca KLL disertai dengan tachypnea dan gangguan

Lemodinamik karena fraktur costae multipel yang didetrtanya. Ketika

dilakukan AGD/BGA diperoleh harga pCO2 15 mmHg dan base excess

nya adalah -3 sedangkan pH darahnya 7,49. Maka pada kasus ini yang

dialami pasien adalah...
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66. Seorang''ibu 30 tahun datang ke IRD RSDS dengan seluruh tubuhnya
dipenuhi bercak kemerahan yang sangat nyeri disertai bulla yang pecah dan

meninggalkan krusta hemoragis. Pasien juga mengalami
keratokonjungtivitis dan bibirnya melepuh. Pada anamnesis sebelumnya
pasien diberikan antibiotik amoxicillin karena mengalami tonsillitis akut 1

minggu sebelumnya. Di IRD pasien didiagnosis sebagai Steven Johnson

Syndrome. Penanganan yang perlu dilakukan adalah ....

i. Adrenalin 0,3-0,5 mg

ii. Cimetidine 200-400 mg

iii. Chlorfeniramine maleat 4 mg

iv. Methyl prednisolone 80-120 mg

67. Unsur yg dipakai pada pemeriksaan kolon memiliki konfigurasi elektron?

a. ls2 zs2 2p6 3s2 3p6 4s2

b. rs2 2s2 2p6 3s2

c. ls2 zs2 2p6 3s2 3pt

d. ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3dr0 4p6 5s2 4dr0 5p6 6s2

e. ls2 2s2

68. Furosemide (Lasix@) adalah sebuah zat diuretika (zat yang meningkatkan
produksi urine) dengan lokasi kerja pada lengkung Henle pars ascendens

dengan cara menghambat reabsorbsi NaCl ke dalam tubuh sehingga

ekskresi cairan dapat ditingkatkan. Oleh dasar inilah maka zat ini
digunakan dalam upaya penanganan edema paru akut dengan konsekuensi
efek samping ....

a. Hiperkalemia

b. Hiporuricemia

c. Hipermagnesemia

d. Ototoksisitas

e. Asidosis metabolik

69. Seorang analis ingin rnembuat lamtan dengan pH:8,155. la memasukkan
padatan kalsium hidroksida ke dalam 150 rnl air dan langsung

menambahkan asam sitrat (H3CoHsOz) ke dalam larutan kalsium hidroksida
hingga volumenya 350 mL, Jumlah padatan kalsium hidroksida yang

dimasukkan adalah... (pKal :3,08 ;pKa}= 4,74; pKa3 : 5,40)

a. 0,047 gram b. 2,20 gram
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c. 3,14 grarrr

d. 4,39 gram

e. 6,28 gram

70. Pada proses respirasi aerobik, glukosa dibakar untuk mendapatkan energi

dalam bentuk ikatan Pi berenergi tinggi (1 ATP : 7,6 Kalori). Proses

tersebut melalui tahapan glikolisis di mana :

GLUKOSA + 2ADp + 2NAD* + 2 asam piruvat + 2ATP + 2NADH + 2If

Lalu asam piruvat diubah menjadi asetil Ko-A Berdasarkan reaksi:

ASAM PIRUVAT + H-S-KO-A + NAD* _+ ASETIL KO-A + CO2 + NADH+ 2T{

Memasuki TCA Cycle:

ASETILKO-A+ 3H2O+ 3NAD* + FAn* +ADP -* 2 COz+ 3NADH+ FADH+ 4If
+ H2O+ ATP

Selanjutnya akan memasuki rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif, di
mana seluruhNADH dan FADH akan diubah rnenjadi ATP.

Diketahui pembakaran 1 mol glukosa dalam kalorimeter melepas kalor
sebesar 686 Kal. Berapa persentase kalor yang dihasilkan pembakaran

glukosa dalam tubuh seseorang yang mendapat asupan glukosa dari infus

dengan kadar glukosa 5o/o (wlvo/o: gtamflml-) sebanyak 50 mL, jika
dibandingkan dengan hasil pembakaran glukosa di dalam kalorimeter?

a. 35,390

b. 24,62yo

c. 58,47Yo

71. Reagensia litium dialkilkuprum yang
disintesis dari suatu alkilitium dengan...

d. l5,38yo

e. l2,3lo

juga dinamai kuprat (cuprates)

a. CuCl2

b. CUI

c. CuF

d. CuBr2

e. Cu(OH)2

72.Tahun 1800-an, Joseph Lister ahli bedah Inggris, mengusulkan agar fenol
digunakan sebagai bahan antiseptic di rumah sakit. Pada sebelum itu tidak
dipergunakan antiseptic karena orang mengira bahwa baubauanlah,bukan
mikroorganisme yang menyebabkan infeksi.pertanyaannya : nama asli
fenol adalah......

c.

d.

a.

b.

Alkohol

Alkoksida

Asam fenolat

Asam Karbolat
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e. Orsinol

73. Fox merah (Vulpes vulpes) menggunakan system komunikasi kimia yang

sebagian didasarkan pada senyawa senyawa berbau dalam air

seninya.salah satu senyawa tersebut adalah.......

d. 2-metoksi-
3,3dimetilbutana '

e. Metal n-propil eter

74.Dalam susu terdapat laktosa yang sering disebut gula susu. Pada wanita
yang sedang dalam masa lattasi atau menyusui, laktosa kadang - kadang

terdapat dalm urine dengan konsentrasi yang sangat rendah. Apabila

laktosa dihidrolisis kemudian dipanaskan dengan asam nitrat maka akan

terbentuk......

a. 2-fenil etil metal
sulfide

b. Pentaeritritonitrat

c. 1-etoksi-2-propanol

a. Asam karbolat

b. Asam musat

c. Asam karboksilat

a. Asam sulfat

b. Asam klorida

c. Asam nitrat

Piruvat dehidrogenase

Ligase

Sintase

d. Glukosa

e. Galaktosa

d. Asam bikarbonat

e. Etanol

d. Transaminase

e. Akonitase

75. Glikogen dapat berbenhrk endapan serbuk putih bila dilarutkan dalam air
dan diendapkan dengan j alan menambahkan......

76.Enzim yang diukur untuk keperluan mengetahui hepatitis pada ibu hamil
adalah enzim.....

a.

b.

77. Kompleks piruvat dehidrogenase terdiri dari 3 kelompok enzim yakni
kompleks enzim I, kompleks enzim II, dan kompleks enzim III. Pada

mekanismenya, berikut ini yang menjadi peran utama dari kompleks enzim
III adalah..

a. Menerima gugus asetil dari asam piruvat kemudian melepaskan

COz

b. Melepaskan H dan akhirnya diserahkan pada NAD
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c. Menerima gugus asetil dari asam piruvat kemudian dipindahkan ke
Ko-ASH menjadi asetil koA

d. Melepaskan HzO dan akhirnya diserahkan pada FAD

e. Menerima gugus asetil dari asam piruvat kemudian memindahkan
H ke NAD

78. Beberapa pentosa yang penting diantaranya adalah arabinosa, xilosa,
ribose, dan 2-deoksiribosa.Xilosa terdapat pada urine seseorang yang

disebabkan oleh suatu kelainan pada metabolisme karbohidrat, kondisi ini
disebut........

79. Limonen merupakan senyawa yang terdapat pada kulit jeruk yang dapat

digunakan sebagai kemoprevensi terhadap kanker serta memiliki sifat rotasi

optik dengan dua jenis optik berbeda, yaitu d dan l.

SEBAB

Limonen memiliki struktur

80. Asam tartarat, HzC+[I+Oo, merupakan asam berproton dua. Asam ini
terkandung dalam minuman anggur, dan akan mengendap seiring dengan
makin lamanya minuman anggur tersebut. Sebanyak 40 mL larutan asam

tartarat dalam minuman anggur, dititrasi dengan larutan NaOH 2,000 M,
dan untuk mentitrasi kedua proton yang bersifat asam tersebut dibutuhkan
22,62 mL larutan NaOH. Tentukanlah molaritas larutan asam tartarat
tersebut......

a. Albuminoria

b. Sindrom nefrotik

c. Diabetes mellitus 1

a. 0,02262M

b. 1,131 M

c. 0,04524M.

d. Proteinuria

e. Pentosuria

d. 0,2000 M

e. 0.5655 M

81. Genes a, b, and c are widely spaced in the bacterial genome. Transducing
phage from an a+ b+ c* bacterium were used to infect a culture of s- &-
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c- cells, and b+ fransductants were selected. Which of the following best

describes the predicted genotypes of these transductants?

a. Mostly a b* c- d. MostlY a* b* s-
b. Mostly a b* c* e. a* b* c* & a- b* c-

c. Mostly a* b* c* have equal frequency

82. Rhodopsin, B-adrenergic receptors and muscarinic acetylcholine receptors

share which of the following features?

a. each causes an inhibitory intracellular response

b. each activates a tyrosine kinase cascade

c. each is composed of an uB dimer

d. each functions through a heterotrimeric G-protein

e. each gates a cation channel

83. Which of the following pairs of compound are interconvertible in the liver
by a single polypeptide in the liver by a single polypeptide chain containing

2 different catalytic sites?

a. Glucose and Glucose 6 PhosPate

b. 3 phospoglycerate and phospenolphyruvate

c. Phospoenolphyruvate and pynrvate

d. Fructose 6 phospate and glucose 6 phospate

e. Fructose 6 phospate and fructose 2,6 biphospate

84. Which of the following reactions is anaplerotic (replenishes intermediate

pools) for the citric acid cycle?
a. Oxaloacetate + GTP'--+ phosphoenolpyruvate + CO2 + GDP
b. Malate a J14fl&* ---+ oxaloacetate + NADH + ff *

c. Citrate + ATP + CoA --+ oxaloacetate + ADP + acetyl-CoA + Pi

d. Oxaloacetate + acetyl-CoA --+ cifrate + CoA
e. Pyruvate 4 *fs*f;,-a ATP ---+ oxaloacetate + ADP + Pi + ii*

85. The half life of 'o C is 5.730 yffirs. The true method of Carbon Dating is.. ..

i. raC undergoes p decay to produce laN

ii. The 1aC content ofan organism decreases after it die

iii. Th" 
Z 

rado is the same in living terrestrial organisms as

in the atmosphere

' The S ruuocan be used to detect a dead organismlv' ,, C
86. Pernyataan manakah yang benar mengenai ikatan C-C pada Benzena?
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a. Alanin & Arginin

b. Aspargin & Glutamin

c. Asam AsPartat &
Asam Glutamat

a. 96 cm3

b. 192 cm3

c. 200 cm3

d. Metionin & Treonin

e. Leusin & Isoleusin

a. Lebih panjang dari ikatan C-C di etana

b. Lebih panjang dari ikatan C-C di intan

c. 3 memiliki panjang yang sama dengan ikatan c-c di etana, 3 yang

lain memilit i p*i*g yang sama dengan ikatan c-c di etena

d. 3 memiliki panjang yang sama dengan ikatan c-c di etana dan 3

yang lain -".rfn panjang yang sama dengan ikatan C-C intan

e. Semua salah

87. Asam amino adalah salah satu komponen paling penting di dalam tubuh

manusia. Jenis-jenis asam amino pun bermacam:macam. Salah satunya

yaitudengangugusRbermuatannegatif,yaituasamaminoyang
bermuatan neguiiipuaa pH antara 6,0 - 7,0. Yang termasuk asam amino

jenis ini adalah.....'..

88. Urea bereaksi dengan asam nitrit sebagai berikut :

NH2CONH2(e + 2 HNO2tuqi - COz(sl + 2 N2G, + 3 H2O1*1

volume gas yang dihasilkan dalam reaksi tersebut! (diketahui volume 1 mol

gas, kondisi STP -24drn')

d. 246 crrf
e. 288 cm3

89. Apa yang sangat mempengaruhi sifat fisik air dan menjadi penyebab

tingginya viskoiitas, tegangan permukaan dan titik didih air?

a. bentuk molekul teffahedron ireguler

b. ikatan hidrogen

c. hidrolisis air

d. fosforolisis glikogen

e. konstanta dielektrik air yang tinggi

90.Ibu A dengan berat badan 70 kg menderita hipertensi, ia dianjurkan oleh

dokter untuk mengkonsumsi Hydralazine yang merupakan vasodilator yang
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dapat mengurangi tekanan darah'tinggi. Jika anda sebagai dokter tersebut

beiapakah-dosis yang, akan anda berikan kepada ibu A jika obat itu

dikonsumsi 3 kali sehari?

(Diketahui: Clearance (rata-rataeliminasi obat dari tubuh) dari Hydralazine

adalah 234 LtjanlT0 kg; Konsentrasi target Hydralazine yang dibutuhkan

100 nglml; Oral Availability dari Hydralazine yaitu 40%o)

d. 70.2 mg

e. 23.4 mg

a. Hipernatremia

b. Hipertiroidisme

c. Cushing Disease

a. Hemorraghe Epidural-
Subdural

a. 702 mg

b. 468 mg

c. 234 mg

d.

SOAL KEDOKTERAN TERPADA

91. Seorang anak berusia 8 tahun datang ke dokter dengan didampingi ibunya'

Anak tirsebut mengeluh sakit kepala, mudah lelah, dan sakit pada dada

serta perut. Hasil pemeriksaan denyut nadi 120x / menit, hasil pemeriksaan

tekanan darah 150/90. Saat perubahan posisi dari duduk ke berdiri, tekanan

darahnya menjadi 120/80. Anak tersebut juga mudah grogi dan mudah

berkeringat. Tampak pula adanya midriasis (pupil membesar). Telapak

tangan tampak mirah kebiruan dan tampak adanya tremor. Tampak pula

adanya fenomena "RAYNAULD". Dalam pemeriksaan darah, ditemukan

adanyakadar metanephrin yang berlebihan. Apakah kemungkinan terbesar

penyakit yang diderita si anak?

Pheochromocytoma

Morbus Basedowi

92. Seorang pria berusia 40 tahun merasa nyeri kepala yanlg sangat hebat

dimana ia merasa kepalanya seperti ditendang. Sebelum terjadinya nyeri, ia

sedang marah-marah terhadap istrinya. Dari hasil pemeriksaan dokter, tidak

ditemukan adanya kelainan motorik maupun sensorik pada pasien. Hasil

pemeriksaan neurologi menunjukkan adanya refleks Babinsky pada kedua

sisi multilateral, dan adanya refleks Oppenheim pada sisi kanan unilateral.

Riwayat pasien adalah adanya aneurisma pembuluh darah otak. Setengah

jam kemudian, ia mulai mengalami kehilangan kesadaran. Sebagai seorang

dokter, diagnosis apa.yang akan anda tegakkan, jika ketika anda melakukan

Lumbar Puncture diperoleh cairan serebrospinal bercampur darah?

b. Hemorraghe
Subarachnoid
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c. Hemorraghe Cerebral e. Transient Ischemic

d. Hemorragh. Attack

Intraparenchymal

93. Seorang dokter merawat seorang ibu berusia 72 tahun karena adanya
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) yang seminggu lalu
terjatuh saat fisioterapi rutin. Ia mengalami osteoporosis setelah pemberian
berulang steroid dalam mengatasi COPD-nya dan mengalami fraktur
tungkai bawah kanan. Pada sore hari, 3 hari setelah fraktur, ia menjadi
confuse dan tidak nyaman. Pemeriksaan klinis menunjukkan tekanan darah
normal, denyut normal, suara wheezing meluas dan terjadi krepitasi pada
basis paru kanan saat auskultasi dada. Tes darah dan EKG normal. Dokter
mendiagnosis acute coffisional state sekunder akibat infeksi dada dengan
eksaserbasi COPD lanjut. Antibiotik, bronkodilator yang dinebulisasi, dan
pemberian steroid lanjut dimulai. Ia juga diberikan haloperidol untuk
konfusinya. Setelah semalam, konfusi membaik dan pasien tampak pulih.
Namun, 48 jam kemudian pasien mengalami sesak nafas berat dengan
onset mendadak. Ia menjadi cyanosis dengan saturasi oksigen 65%.
Pemeriksaan fisik menunjukkan pasien terasa dingin, lembap, bingung,
denyut jantung bergelombang, hipotensi, dan terdapat peningkatan tekanan
vena jugularis. Walaupun aliran oksigen ditingkatkan sampai maksimum
dan kateter vena telah dipasang, pasien tetap mengalami cardiac arrest.*
Apakah kemungkinan penyebabnya?

a. Acute Heart Failure

b. Embolism Pulmonale

d. Bronchiectasis

e. Emfisema Pulmonale

c. Cor Pulmonale

94.Tangan seorang nelayan digigit oleh seekor ular (Lampropeltis
triangulum). Rekannya segera memberika pertolongan pertama dengan
menghisap luka sang nelayan dengan mulutnya, lalu membebat lukanya
dengan perban sekencang mungkin. 2 jan kemudian, ia dibawa ke klinik
terdekat untuk menjalani perawatan. Kemudian, sang nelayan disuntik
SABU (Serum Anti Bisa ular). Keesokan harinya sang nelayan mengalami
hipotensi (penurunan tekanan darah), tachycardia (denyut jantung lebih
cepat dan berdebar-debar), penunrnan kesadaran, oedema di sekitar tangan,
dan sesak nafas berat. Pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tangan di
daerah gigitan mengalami telangiectasia (kapiler melebar dan tampak
sepert jala-jala berwarna merah). Apakah penyebab paling mungkin dari
keadaan di atas?

a. Racun dari gigitan Lampropeltis triangulun mengandung protease

b. Menghisap luka dengan mulut tidak steril menimbulkan infeksi
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c. Bebat luka yang terlalu erat sehingga menyebabkan gangren dan

hipoksia jaringan

d. Efek psikosomatik dari gigitan ulx Lampropeltis triangulum

e. Syok anafilaktik karena pemberian SABU (Serum Anti Bisa Ular)

95. Seorang ibu hamil berusia 19 tahun datang ke dokter dengan keluhan nyeri

pada ubdo*.rr. Selain itu, ibu ini mengalami mual dan muntah berlebihan

sehingga pekerjaan sehari-harinya menjadi terhambat dan keadaan

-.-U*ut- Ibu ini sedang hamil pertama dan kehamilannya berada pada

trisemester I. Hasil anamnesis menunjukkan bahwa sang ibu mengalami

amenorea. Dari pemeriksaan fisik diketahui GCS dalam keadaan koma

ringan. Tekanan darah 90160 dan denyut nadi 110 kali per menit. Terjadi

febiile (demam) disertai hiponatremia. Dalam pemeriksaan darah,

diperoleh adanyaketon. Kemudian dokter memutuskan untuk memberikan

taialaksana dengan diuresis dan sedatif, serta suplemen vitamin Br dan Bo'

Apakah y*g pJtmg ditakutkan dokter terhadap keadaan ibu dan janin?

a. Ibu

b. Ibu

c. Ibu

d. Ibu

e. Ibu

Plasenta Previa; Janin : Spina Bifida Occulta

Solusio Plasentae; Janin : Abortus Spontaneus

Hip eremes is Gravidarum ; J atin : E ns efal op ati Wernicke

Mola Hidatidosa; Janin : berubah menjadi neoplasma

Eclampsia; Janin : Persalinan Preterm

96. Seorang pria 70 tahun tiba-tiba datang ke klinik 24 jam, mempunyai

keluhan pin r.,rnut ketajaman pendengaran pada telinga kiri sejak 6 bulan

yang lalu. Sebagai seorang dokter, anda melakukan pemeriksaan

audiometrik untuk mengetahui derajat gangguan dengar dengan tes

Webber. Setelah dilakukan tes Webber dengan menggunakan gelombang

suara 256 ]Hz, temyata didapati suara lebih keras pada telinga kiri. Apakah

yang menyebabkan hal demikian?

a. telinga kanan -> tuli konduktif

b. telinga kiri -> tuli konduktif

c. telinga kanan -> tuli sensorinewal

d. telinga kiri -> tuli sensorineural

e. kedua telinga -> tuli konduktif

97. Seorang karyawan kantor berusia 35 tahun tiba-tiba menderita sesak dada

(angina pectoris) dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena keterbatasan

peralatan, maka pasien kemudian dirujuk ke RSUD dr'Soetomo yang

notabene *"rupukan rumah sakit terbaik di Indonesia timur. Dari sana
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didapati data bahwa pasien menderita hipertensi kronis, merokok,

dislipidemia, dan diabeies melitus. Pasien mengeluh dadanya seperti

ditinain benda berat. Saat siang hari, rasa sakit dapat menjalar sampai

dengan rahang dan lengan kiri setinggi siku. Diagnosis dokter, sang

karjawan meriderita Acute Coronary Disease dan harus menjalani terapi

intensif. Mengapa penyakit jantung koroner dapat menimbulkan nyeri yang

menjalar sampai dengan rahang dan lengan setinggi siku?

a. Rasa nyeri dibawa oleh ganglion sympatheticus

b. Rasa nYeri dibawa oleh nervus IX

c. Rasa nyeri dibawa oleh nervus X

d. Rasa nyeri dibawa oleh nervus phrenicus
a

e. Rasa nyeri dibawa oleh plexus brachialis

98. Dari soal sebelumnya,temyatadiperoleh data hasil CT Angiography bahwa

terjadi stenosis (pembuntuan) pada 3 buah arteri koronaria, yakni RMCA

(right main coroiary artery), AV node branch of right coronary artery, dan

iO1 prr terior dicending artery). Pembuntuan tersebut terjadi karena

adanya ruptur pada plak atherosclerosis yang memicu agregasi trombosit'

Menimbang riwayat pasien yang menderita diabetes mellitus tak terkontrol,

sebagai ,.o.urg iokt.r, tindakan apa yang terbaik dilakukan pada pasein

upubltu terapi riekamedimentosa sudah tidak menampakkan hasil positif?

a. coronary Artery Bypass Grafting (CABG) dengan v. Saphena

magna

b. Percutaneous Coronary Intervention (PCI) + bare metal stent

c. Percutaneous coronary Intervention (PCf + drug eluting stent

d. Directional Coronary Arthrectomy

e. Brakiterapi dengan memanfaatkan radiasi sinar gamma

99. Seorang pasien bernama Dante (20 tahun) dibawa ke rumah sakit dengan

keluhan nyeri perut, mual dan muntah-muntah. Pengecekan urine

laboratorium dengan Benedict menunjukkan hasil (+). Setelah dilakukan

biopsi hypocondriaca, Dante didiagnosis terkena adenocarcinoma pada

pankreas ttudl r* III-B dan sedang dievaluasi untuk menjalani terapi

intensif pengobatan sitostatika dengan menggunakan siklofosfamid,

doksorubisin, dan daunorubisin selain pengobatan kemoterapi. Setelah

dievaluasi selama 2 minggu, terdapat penunman berat badan sebesar 12kg'

setelah didiagnosis, panie menderita cachexia. Apakah penyebab paling

mungkin dari terjadirlya cancer cachexia pada pasien di atas?
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a. Kanker itu sendiri menyebabkan abnormalitas metabolisme

glukosadisertaidenganmeningkatnyalajuglukoneogenesis
melalui mekanisme TNF-u

b. Kerusakan secara masif pada pulau Langerhans khususnya sel B

pankreassehinggamenyebabkanhipoinsulinemia,sehingga
GLUT-4 transPorter inaktif

c.Terjadinyasindromparaneoplastikdimanakankertelah
bermetastasis ke GI tract, rett, adrenal, dan gonad sehingga

menyebabkan konversi metabolik hormon steroid

d. Terapi sitostatika dengan doksorubisin mempunyai efek samping

stomatitis, ileus p*utitlt, dan neuropati perifer sehingga

menYebabkan anorexia nervosa

e. Toksisitas dari siklofosfamid yang menyebakan sekresi AP.I

terganggu sehingga terjadi poliuria, dimana pada penderita DM

akan kehilangan banyak glukosa darah

lo0.Misalkan anda sebagai ahli geriaffi didatangi oleh seorang nenek b9ru9ia- 
80 ;rii;. Nenbk ini-mengeiuh kandung kemih selalu terasa penuh da1

selalu ingin buang air keJil setiap 10 menit. Saat malam hari, nenek ini

sering m-engalami-inkontinensia urine (ngompot). Nenek ini mempunyai

tekanan darah 100/70 dan denyut jantung 60x I menit. Dokter menduga

tedadi masalah pada ginjal. Setelah diperiksa dengan MRI, didapati ginjal

nenek ini baik-'baik iup. r"-yata setelah diusut, penyebab terjadinya

overactive bladderpada nenek ini adalah nenek ini minum air sebanyak 6 L

setiap harinya karena takut mengalami urolithiasis (batu ginjal)' Sebagai

ahli geriatri, saran apayatgtepat anda berikan?

a. Mempertahankan minum air 6 L setiap harinya khususnya air

putih, sedangkan untuk minuman berkarbonat, alkohol, minuman

manis harus diminimalisir

b. Menyarankan nenek ini untuk menjalani terapi rehabilitasi.pada

otot-otot dasar panggul seperti m.detrussot agef,. tidak terjadi lagi

inkontinensia urine

c. Minum air secara ad limitum (kalau haus saja) dengan alasan di

hipotalamus telah ada mekanisme pengaturan

d. Membatasi minum air serendah mungkin karena nenek ini sudah

berusia lanjut dan dari tekanan darahnya, dikhawatirkan terjadi

PaYah jantung

e.Mengurangiminumairmenjadi2,5Lsetiapharinyaagartidak
terj adi hiponatremia dan el e ctrolite imb al ance

30


